
Barn-och utbildningsförvaltningen

Postadress Barn-och utbildningsförvaltningen, Skolskjutshandläggare, Box 62             
 662 22 Åmål 
 

Telefon 
0532-17000(växel)

Hemsida 
www.amal.se

Elevens namn

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
Mot Bakgrund av fastställd rättspraxis, vad gäller skolskjuts för elever som bor hos båda vårdnadshavarna, har kommunen skyldighet att 
pröva behovet när: 
* Eleven vistas i princip lika mycket och har ett varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna. 
* Elev och båda vårdnadshavarna är bosatta i Åmåls kommun. 
* Eleven väljer undervisning vid anvisad skola i upptagningsområdet där någon vårdnadshavare bor.

Personnummer

Folkbokföringsadress ( ange även postnummer och ort)

Skola Årskurs Läsår

Vårdnadshavare 1
Namn

Adress (ange även postnummer och ort)

Telefon bostad Telefon arbete

Veckor/tider då eleven bor på denna adress

Vårdnadshavare 2
Namn

Adress (ange även postnummer och ort)

Telefon bostad Telefon arbete

Veckor/tider då eleven bor på denna adress

Härmed intygas av båda vårdnadshavarna att lämnade uppgifter  är korrekta.

Vårdnadshavare 1, underskrift Vårdnadshavare 2, underskrift

Datum
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Personnummer
Folkbokföringsadress ( ange även postnummer och ort)
Skola
Årskurs
Läsår
Vårdnadshavare 1
Namn
Adress (ange även postnummer och ort)
Telefon bostad
Telefon arbete
Veckor/tider då eleven bor på denna adress
Vårdnadshavare 2
Namn
Adress (ange även postnummer och ort)
Telefon bostad
Telefon arbete
Veckor/tider då eleven bor på denna adress
Härmed intygas av båda vårdnadshavarna att lämnade uppgifter  är korrekta.
Vårdnadshavare 1, underskrift
Vårdnadshavare 2, underskrift
Datum
8.2.1.4029.1.523496.503950
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